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I. BENDRA INFORMACIJA
1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per
finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams
Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras (toliau – Centras) yra pelno
nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti
viešuosius interesus vykdant konsultacines, švietimo, mokymo paslaugas, taip pat kitokią
visuomenei naudingą veiklą.
Centras įregistruotas 2002 m. rugsėjo 17 d.
Centras, siekdamas savo tikslų, 2014 m. skatino Pakruojo rajono socialinę – ekonominę
plėtrą, padėjo besikuriančioms įmonėms, stiprino jau veikiančių SVV subjektų konkurencines
galias. Centre verslo įmonėms, fiziniams asmenims ketinantiems pradėti verslą, nevyriausybinėms
organizacijoms, nuolat buvo teikiamos įvairios viešosios paslaugos, sprendžiamos verslo atstovams
aktualios problemos, teikiama konsultacinė pagalba inicijuojant, rengiant ir įgyvendinant projektus.
Centras siekia ugdyti verslumą, padėti pradedančiajam verslininkui pasirengti
sėkmingam verslo startui, gerai orientuotis verslo aplinkoje, skatinti veikiančių įmonių
konkurencingumą, teikiant viešąsias paslaugas verslui.
2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis, finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

Centro dalininkai 2014.01.01
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Pakruojo rajono savivaldybės taryba

Centro dalininkai 2014.12.31
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Pakruojo rajono savivaldybės taryba
Iš viso:

Dalininkų
kapitalas
(tūkst. Lt)
39,33
6,09
45,42

3. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą ir viešosios įstaigos darbuotojų skaičių metų
pradžioje ir pabaigoje
Nuo 2008 metų gruodžio 8 d. Centro direktorė yra Sonata Falkauskaitė.
Centro darbuotojai 2014.01.01
Direktorius 1 etatas
Buhalteris 0,25 etato
Valytoja 0,25 etato
3 darbuotojai 1,50 etato

Centro darbuotojai 2014.12.31
Direktorius 1 etatas
Buhalteris 0,25 etato
2 darbuotojai 1,25 etato

4. Informacija apie įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus
2014 m. Centro ilgalaikio turto neįsigijo.
2014 m. Centras ilgalaikio turto neperleido.
2014 m. gruodžio 31 d. Centras turėjo ilgalaikio turto už 20220,62 Lt
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5. Centro tarybos nariai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Vardas, pavardė

Atstovaujama organizacija, pareigos

Marytė Žiubrienė
Stasė Laurušienė
Alfredas Jonuška
Gintaras Šurna
Vytautas Jonaitis

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė
Šiaulių teritorinės darbo biržos Pakruojo skyriaus vedėja
Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius
Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos narys
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus
Turto valdymo poskyrio vyr. specialistas

Paskutinį kartą Centro tarybos sudėtis tvirtinta ir atnaujinta 2008 m. balandžio 14 d.
visuotiniame dalininkų susirinkime.
6. Smulkiojo ir vidutinio verslo situacijos Pakruojo rajone apžvalga
Smulkaus ir vidutinio verslo (toliau–SVV) reikšmė yra išskirtinė. Pakruojo rajone
dominuoja smulkios ir vidutinės įmonės, kurių dėka rajone kuriamos darbo vietos, pridėtinė vertė,
mokami mokesčiai valstybės ir savivaldybės biudžetams.
2014 m. pabaigoje Pakruojo rajone veikė 245 SVV subjektai (2013 m. – 233, 2012 m.
– 228). Lyginant su 2013 metais, Pakruojo rajone SVV subjektų skaičius 2014 m. išaugo 5,2 proc.
Per metus rajone vidutiniškai įsteigiama 10-15 naujų verslo įmonių – 2014 m. įregistruota 15, 2013
m. 12 naujų SVV subjektų. Naujai įregistruotų įmonių yra ženkliai daugiau, negu baigusių savo
veiklą. 2014 m. išregistruoti 3 SVV subjektai, 2013 m. – 7.
Pirmąkart Lietuvos centrinės kredito unijos 2014 m. sudarytas Lietuvos regionų
verslumo lygio žemėlapis parodė, jog verslumo lygis Pakruojo rajone labai žemas. Jis net 85 proc.
mažesnis už bendrąjį Lietuvos verslumo vidurkį. Lietuvos verslumo žemėlapis buvo sudarytas
atsižvelgiant į tūkstančiui kiekvienos savivaldybės gyventojų tenkantį veikiančių įmonių skaičių,
ekonominę veiklą vykdančių fizinių asmenų skaičių, ūkio subjektų skaičiaus augimą, išduotų
paskolų verslo pradžiai skaičių bei pačių gyventojų planus pradėti nuosavą verslą. Verslas
aktyviausiai vystomas didmiesčiuose, tačiau verslininkams, ypač pradedantiems verslą, politikams,
valdininkams turi būti labai svarbus visos Lietuvos verslumo lygis – taip galima spręsti, kur reikėtų
nukreipti ES paramos lėšas, pritraukti investicijas, kur trūksta įmonių ir gali steigtis naujos.
Pakruojo rajono savivaldybėje tūkstančiui gyventojų tenka 11,1 SVV. Šis santykinis
rodiklis atspindi savivaldybės verslumo lygį.
Pakruojo rajono savivaldybės ekonominės situacijos problematika – vyrauja labai
smulkios įmonės, žemas verslumo lygis rajone, aukštas registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus
gyventojų santykis, tendencingas gyventojų skaičiaus mažėjimas.
Pakruojo rajone dominuojančios ūkio šakos yra žemės ūkis, kalnakasyba ir karjerų
eksploatavimas, didmeninė ir mažmeninė prekyba. Didžiausios Pakruojo rajono įmonės pagal
darbuotojų skaičių yra (nuo 150 iki 100 darbuotojų): UAB „Norgauda“, Lygumų ŽŪB, UAB
„Kanrugė“, AB „Dolomitas“, Žvirblonių ŽŪB, AB „Pakruojo raka“, AB „Klovainių skalda“,
Žeimelio ŽŪB, AB „Meresta“. Didžiausios įmonės pagal pardavimo pajamas AB „Dolomitas“ ir
UAB „Idavang“. Didžiausias eksportuotojas Pakruojo rajone – AB „Dolomitas“.
Smulkus ir vidutinis verslas yra modernios dinamiškos ekonomikos pagrindas, mažų ir
vidutinių įmonių bei savarankiškai dirbančių gyventojų plėtra didele dalimi lemia rinkos
ekonomikos konkurencingumą ir augimą. Šis verslo sektorius greičiausiai pajunta rinkos
paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų, sukuria naujas darbo vietas tose srityse, kurių
prekės ir paslaugos turi didžiausią paklausą, todėl smulkus ir vidutinis verslas yra laikomas vienu
iš svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, turinčiu esminį poveikį tiek šalies, tiek savivaldybės
ūkio raidai ir socialiniam stabilumui.
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II. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS ATASKAITA
2 PRIEDAS
Pakruojo verslo informacijos centras
Viešosios įstaigos.............................................................................................
(viešosios įstaigos pavadinimas)

7. 2014 m. veiklos plano vykdymas pagal priemones
1 lentelė
Eil.Nr.

1.

1.1.

Priemonės pavadinimas*
„2014 metų viešųjų paslaugų
verslui Pakruojo rajone
programa“
(Finansuojama iš Pakruojo
rajono savivaldybės biudžeto
lėšų. Pažangaus verslo ir
žemės ūkio kūrimo, švarios ir
saugios aplinkos išsaugojimo
programa.)
Verslumą skatinantys
renginiai ir susitikimai

Priemonės aprašymas

Įvykdymo
terminas

Šia programa buvo
įgyvendinamas Pakruojo
rajono savivaldybės ilgalaikis
prioritetas „Progresyvi rajono
pramonės, verslo ir turizmo
plėtra“ bei strateginis tikslas –
skatinti ir remti verslo įmonių
steigimąsi ir plėtrą, gerinti
verslo aplinką ir sudaryti
palankesnes sąlygas verslui.
Programos įgyvendinimo metu
pagal poreikį buvo
organizuojami įvairūs renginiai
verslumui ugdyti, rajono
verslininkų susitikimai su vietos
valdžios atstovais, įvairių
organizacijų atstovais. Šios
priemonės tikslinės grupė buvo
fiziniai asmenys ketinantys
pradėti verslą bei jau veikiantys
Pakruojo rajono verslininkai.
Susitikimų metu buvo
supažindinama su verslo

2014 metai

Programos
įgyvendinimas

Įgyvendinta
programa

Sausis/
gruodis

30 asmenų/
trukmė 30 val.

93 asmenys/
trukmė 32 val.

Rezultatas
Planuotas
Pasiektas

Panaudotos
lėšos,
tūkst. Lt
30,0

4,0

6
naujovėmis Pakruojo rajone,
diskutuojama aktualiais verslui
klausimais.
Renginiai ir susitikimai:
1) 2014-06-11 Centre vyko
Šiaulių pramoninkų asociacijos
(ŠPA) išvažiuojamasis tarybos
posėdis Pakruojyje. Dalyvavo
LPK prezidentas R. Dargis, ŠPA
prezidentas A. Stulpinas ir
tarybos nariai, Pakruojo r.
verslininkai, valdžios atstovai.
Diskutuota apie ES galimybes
verslui 2014-2020 m.
laikotarpiui, Šiaulių regiono bei
Pakruojo rajono verslo aplinką,
bendradarbiavimo su ŠPA
galimybes. Dalyyvavo 20
asmenų, trukmė 4 val.
2) 2014-10-22 Centre vyko
Lietuvos verslo darbdavių
konfederacijos rengti mokymai
„Naujų verslų steigimasis
franšizės pagrindu ir esamų
verslų plėtra franšizavimo būdu
dalyvavo 13 asmenų, trukmė 4
val.
Verslininkų susitikimai –
diskusijos
1) Diskutuota apie regiono
vystymosi perspektyvas, verslo
aktualijas ir problematiką
Pakruojo rajone, dalyvavimą
„Amatų, muzikos ir alaus
festivalyje“, glaudus
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1.2.

1.3.

Verslo informacijos paslaugos

Verslo konsultacijų paslaugos

bendradarbiavimas su Pakruojo
rajono verslininkų ir darbdavių
asociacija, susitikimai su
Pakruojo rajono valdžios
atstovais. 2014 m. įvyko 8
susitikimai, dalyvavo 60 asmenų,
24 val.
Programos įgyvendinimo metu
fiziniams asmenims,
ketinantiems pradėti verslą bei
jau veikiantiems SVV
subjektams buvo teikiamos
nemokamos išsamios
informavimo paslaugos verslo
pradžios, mokesčių, finansavimo
šaltinių paieškos, infoamcijos
paieškos, verslo planavimo,
įmonės valdymo, ES paramos
programų, projektų rengimo, ir
kitomis verslui aktualiomis
temomis.
Programos įgyvendinimo metu
buvo nuolat teikiamos
nemokamos konsultacijos verslo
pradžios, verslo planavimo,
įmonės valdymo, finansų
analizės, kontrolės ir valdymo,
paramos verslui formų, paramos
dydžių, finansavimo šaltinių, ES
paramos programų, projektų
rengimo ir kitomis aktualiomis
temomis. SVV subjektai buvo
konsultuojami ES ir kitų fondų ir
programų projektų rengimo bei
administravimo klausimais.
Konsultacijos buvo teikiamos

sausis –
gruodis

400 paklausimų/
trukmė 70 val.

420 paklausimų/
trukmė 80 val.

9,0

sausis –
gruodis

250 asmenų,/
trukmė 400 val.

275 asmenys/
trukmė 420 val.

13,00
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1.4

Verslo informacijos sklaida
www.pakruojovic.lt

1.5

Jaunimo verslumo ugdymas

SVV subjektams, fiziniams
asmenims ketinantiems pradėti
verslą, nevyriausybinių
organizacijų atstovams.
Įgyvendinant šio tikslo
priemones SVV subjektai bei
fiziniai asmenys gavo naudingos
informacijos, reikalingos verslo
pradžiai ir efektyviam verslo
plėtojimui.
Aktualios informacijos, skirtos
pradedančiajam verslininkui ir
SVV subjektams pateikimas
tinklalapyje sudarė sąlygas
asmenims ketinantiems pradėti
verslą gauti reikiamą informaciją
internetu. Tai pagerino verslo
informacijos sklaidą, padidino
paslaugų prieinamumą.
Tinklalapyje buvo atnaujinama
informacija apie verslo pradžią,
verslo rėmimo galimybes,
mokesčių lengvatas, verslo
aktualijas Pakruojo rajone.
Programos įgyvendinimo metu
tinklalapį administravo Centro
darbuotojai.
Programos įgyvendinimo metu
buvo bendradarbiaujama su
Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija.
Šios priemonės tikslinės grupės –
moksleiviai, jaunimas, siekiantis
susipažinti su ūkio šakomis
Pakruojo rajone, bei galimybėmis
pradėti verslą.

sausis –
gruodis

100 val./
1500 asmenų

100 val./
1500 asmenų

2,00

sausis –
gruodis

8 val./
60 asmenų

8 val./
97 asmenys

2,0
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2.

Verslo planų, paraiškų,
projektų rengimas,
administravimas
(mokamos paslaugos)

Jaunimo verslumo ugdymas
2014 metais Centras,
bendradarbiaudamas su
„Atžalyno“ gimnazija,
organizavo pažintinius mokymus
„Verslo pradžia. Verslas
Pakruojo rajone“ Pakruojo rajono
moksleiviams. Šiuose
mokymuose dalyvavo Pakruojo
„Atžalyno“ gimnazijos
moksleiviai ir jų mokytojai.
Mokymai buvo orientuoti į
jaunimo verslumą, jų
kūrybiškumo ir saviraiškos
ugdymą. Mokymų metu dalyviai
supažindinti su Centro veikla,
verslo pradžia, jos ypatumais,
verslo šakomis Pakruojo rajone,
ieškoma galimų verslo idėjų,
diskutuojama dėl jų
įgyvendinimo galimybių. Vyko
praktinės idėjų generavimo
užduotys. Mokymai padėjo
moksleiviams susipažinti su
dominuojančiomis ūkio šakomis
rajone bei padėjo apsispręsti dėl
specialybės pasirinkimo.
Dalyvavo 97 moksleiviai,
trukmė 8 val.
Paraiškų, projektų, verslo planų
rengimas verslo įmonėms,
bendruomenėms, klubams,
kitoms organizacijoms.

sausis –
gruodis

Parengti 4
projektai/
administruojami
4 projektai

Parengta 12
projektų/
administruota
10 projektų

10,0

10
3.

4.

Verslo konsultacijų paslaugos
(mokamos paslaugos)

Biuro, nuomos ir kitos
organizacinės paslaugos

Konsultacijos pradedantiesiems
verslininkams, SVV subjektams,
fiziniams asmenims,
nevyriausybinėms
organizacijoms, šiomis temomis:
verslo pradžios, verslo
planavimo, rinkodaros, įmonės
valdymo, finansų analizės,
kontrolės ir valdymo, paramos
verslui formų, paramos dydžių,
finansavimo šaltinių, ES paramos
programų, projektų rengimo,
darbo teisės, kt. temomis.
Konsultacijos įmonių steigimo,
pertvarkymo, įstatų keitimo,
įstatinio kapitalo didinimo,
likvidavimo ir kitais klausimais.
Darbuotojų mokymas ir
instruktavimas. Konsultacijos
darbo saugos klausimais 201410-2/14, dalyvavo 26 asmenys,
trukmė 36 val.
Konsultavimas priešgaisrinės
saugos klausimais 2014.12.22,
dalyvavo 20 asmenų, trukmė 8
val.
Buvo teikiamos konferencijų
salės nuomos, įvairios biuro
paslaugos: kopijavimas,
spausdinimas, reklamos kūrimas,
laminavimas, įrišimas ir kt.
(pagal patvirtintus įkainius).

sausis –
gruodis

50 asmenų,/
trukmė 50 val.

60 asmenų,/
trukmė 120 val.

13,1

46 asmenys/
trukmė 44 val.

sausis –
gruodis

suteiktų
paslaugų
skaičius
apie 500 asmenų

suteiktų
paslaugų
skaičius
apie 500 asmenų

12,0
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5.

Amatų, muzikos ir alaus
festivalio organizavimas
Pakruojyje

Iš viso:

2014 m. rugpjūčio 1-2 dienomis
antrą kartą Pakruojo dvaro
sodyboje buvo surengtas
„Amatų, muzikos ir alaus
festivalis“. Centras
įgyvendindamas šią priemonę
atliko festivalio organizatoriaus
funkciją. Amatų, muzikos ir
alaus festivalio darbinė grupė
rengė susitikimus su
verslininkais, atliko
organizacinius festivalio darbus.

balandis –
rugpjūtis

festivalio dalyvių festivalio dalyvių
skaičius
skaičius
10 tūkst.
apie 10 tūkst.

145,9

211,0

* Šioje skiltyje nurodomos numatomos vykdyti priemonės, tame tarpe ir mokamos paslaugos. Jeigu numatoma vykdyti priemonė yra konkretus projektas, papildomai nurodomos visos
projekto veiklos.
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2 PRIEDO
2 lentelė
8. Viešosios įstaigos per ataskaitinį laikotarpį pasiekti kiekybiniai rodikliai

Eil.
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

Pasiektas
rezultatas

val.

80

konsultuotų
asmenų skaičius
val.
mokymų skaičius
dalyvių skaičius
val.
renginių skaičius
dalyvių skaičius

289

renginių skaičius

2

dalyvių skaičius

93

renginių skaičius

10

dalyvių skaičius

97

Verslo informacijos centrui (VIC)
1.

2.

Suteikta verslo informacijos paslaugų
apsilankius VIC ir įvairiomis ryšio
priemonėmis
Suteikta konsultacijų

3.

Suorganizuota mokymų

4.

Suorganizuota informacinių renginių
verslininkams iš viso:

4.1.

4.2.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

t. sk.:
regiono tikslinėms grupėms (vietinėms
veiklos grupėms, jaunimui, moterims,
žmonėms su negalia ir kt.)
verslumą ir verslo kultūrą ugdantys
renginiai (geriausios įmonės konkursas,
gerosios verslo patirties sklaida, verslo
dienos, mugės, parodos, atvirų durų dienos
ir kt.)
Parengta verslo planų
Parengta paraiškų (projektų) verslininkams
Procentas finansuotų paraiškų (projektų)
skaičiaus santykis su bendru skaičiumi
Parengta paraiškų (projektų) įstaigos veiklos
plėtojimui
Pritrauktos lėšos įstaigos veiklos plėtojimui
Darbas su regiono tikslinėmis grupėmis
(vietinės veiklos grupės, jaunimas, moterys,
žmonės su negalia, ir kt.)

Išleista informacinių biuletenių/leidinių
VIC tinklalapyje apsilankę lankytojai

496
2
46
44
12
190

skaičius

1

skaičius
procentai

1
100,0

skaičius

0

tūkst. Lt
parengtų paraiškų
skaičius, iš jų

0,0
10

skaičius paraiškų
gavusių
finansavimą
skaičius
skaičius

9

0
1500
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2 PRIEDO
3 lentelė
9. Viešosios įstaigos per ataskaitinį laikotarpį pasiekti veiklos poveikio rodikliai
Eil.
Nr.

1.

Rodiklio pavadinimas

Verslo informacijos centrui (VIC)
Įregistruota įmonių

Matavimo
vienetas

Pasiektas
rezultatas

skaičius

12

Viešosios įstaigos indėlis
(Pažymėti viešosios įstaigos suteiktų paslaugų įtaką
pasiektam rezultatui )
2014 m. Centro pagalba įsteigta 12 naujų juridinių asmenų:
1 mažoji bendrija (MB „Centrinė spauda“), 3 uždarosios
akcinės bendrovės (UAB „Auvira“, UAB „Veldo“, UAB
„Arkenesa“), 1 šeimyna (Rimanto Mundrio šeimyna), 7
asociacijos (Klovainių jaunimo klubas, Klubas „Sporto
ABC“, Laisvalaikio ir sporto klubas „Vajetau“, Linkuvos
krašto mėgėjų klubas, Pakruojo automobilių sporto klubas,
Pakruojo senamiesčio bendruomenė, Preičiūnų laisvalaikio
klubas).
Įstaigos indėlis – steigimo dokumentų rengimas,
konsultacijos verslo pradžios, įmonės valdymo klausimais.
Asmenų, pradėjusių veiklą įsigijus verslo liudijimą ar
įregistravus individualią veiklą pagal pažymą vardas ir
pavardė:
Įstaigos indėlis – informacija, konsultacijos, informacinių
sklaidos renginių, mokymų organizavimas.

2

Asmenų, pradėjusių veiklą įsigijus verslo liudijimą ar
įregistravus individualią veiklą pagal pažymą

skaičius

0

3.

Sukurta naujų darbo vietų naujai įregistruotoje
įmonėje ar pradėjusių veiklą įsigijus verslo liudijimą
ar įregistravus individualią veiklą pagal pažymą
Pritrauktos investicijos regiono verslo plėtrai
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, gavę
finansinę paramą

skaičius

10

tūkst. Lt
subjektų
skaičius
lėšų suma,
tūkst. Lt

0
0

-

0

-

4.
5.

14

2 PRIEDO
4 lentelė
10. Gautos ir uždirbtos lėšos
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finansavimo šaltiniai/
paslaugų rūšis

LR ūkio ministerija
Pakruojo rajono
savivaldybė
Įstaigos uždirbtos lėšos
Latvijos – Lietuvos
programa (LATLIT) **
Lėšos, gautos iš 2 proc.
AMAF*festivalio lėšos
(bilietai, paramos lėšos)
Iš viso

Gautos ir
uždirbtos lėšos, Lt
Per
Per
ataskaitinius
praėjusius
2014 metus
2013 metus
0,00
0,00
30000,00
30000,00

Ataskaitinių metų palyginimas
su praėjusiais metais
Lt (+/-)

Proc.

0,0
0,0

0,0
0,0

35065,00
-

51954,67
15342,65

-16889,67
-15342,65

-48,2
-100,0

383,36
145875,09

308,60
85619,83

+74,76
+60255,17

+24,2
+70,4

211323,45

183225,75

+28097,70

+15,3

*

Amatų muzikos ir alaus festivalis Pakruojyje 2014 m.
Latvijos – Lietuvos programos projektas „Konkurencingas verslas, pagrįstas mokymusi visą
gyvenimą ir bendradarbiavimu tarp verslo subjektų“
**

2 PRIEDO
5 lentelė
11.
Eil.
Nr.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Išlaidos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius

Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis
(įskaitant soc. draudimo
ir gar. fondo įmokas)
Komandiruotės
Lektorių
paslaugos/renginių
išlaidos
Atsargos
(trumpalaikis turtas)
Šildymo išlaidos
Elektros energijos
išlaidos
Ryšių išlaidos
Patalpų apsaugos

Išlaidos, Lt

Ataskaitinių metų
palyginimas su
praėjusiais metais

Per
ataskaitinius
2014 metus
49685,70

Per
praėjusius
2013 metus
57957,01

Lt (+/-)

Proc.

-8271,31

-14,3

6947,15

1214,52
10471,12

-1214,52
-3523,97

-100,0
-33,7

463,48

863,20

-399,72

-46,3

7369,18
1484,27

10312,03
3693,33

-2942,85
-2209,06

-28,5
-59,8

1298,61
360,00

1387,55
360,00

-88,94
0,0

-6,4
0,0

15

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

išlaidos
Komunalinių paslaugų
išlaidos (vanduo,
šiukšlės)
Kitos išlaidos
Banko paslaugų išlaidos
Nusidėvėjimas
(amortizacija)
Spaudos sąnaudos
Baudų ir delspinigių
sąnaudos
AMAF festivalio išlaidos
Iš viso

354,91

527,27

-172,36

-32,7

2969,91
13361,00

3127,98
290,53
12823,00

-158,07
-290,53
+538,00

-5,05
-100,0
+4,2

1,19

83,29
305,82

-83,29
-304,63

-100,0
-99,6

145852,62
230148,00

85505,83
188922,48

+60346,79
+41225,52

+70,6
+21,8

III. PROBLEMOS, SIŪLYMAI, KITA INFORMACIJA
12. Veiklos plano priemonių nevykdymo priežastys. Kita informacija
2013 m. balandžio 23 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 1 buvo
patvirtintas Centro 2014 metų veiklos planas. Visos veiklos plane numatytos priemonės
įgyvendintos, pasiekti numatyti rezultatai.
2014 m. Centras įgyvendino Viešųjų paslaųgų verslui programą finansuojamą iš Pakruojo
rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Programos įgyvendinimui skirta 30,0 tūkst. Lt
2014 m. Centras dirbo nuostolingai, nuostolis 6466,00 Lt. Nuostolio susidarymo
priežastys – pakankamai brangus patalpų išlaikymas, sumažėjęs pajamų kiekis iš komercinės veiklos
ir didelės ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.
.
Direktorė

Sonata Falkauskaitė

